
Gietrzwałd, dnia ………………………..

……………………………...
(wnioskodawca)

……………………………...
(adres)

…………………..………….

………………….….……….

WÓJT 
GMINY GIETRZWAŁD

WNIOSEK
o ustalenie warunków zabudowy

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 w związku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717)

wnoszę 
o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na:

• budowie obiektu budowlanego*
• wykonanie innych robót budowlanych* 
• zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części*

1. Lokalizacja, nr działki …………………………………………………………
2. Właściciel lub władający gruntem …………………………………………….

……………………………………………………………………………………...
3. Planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i 

zagospodarowania  terenu,  w  tym  przeznaczenia  i  gabarytów  projektowych 
obiektów budowlanych przedstawione w formie opisowej i w miarę potrzeby – 
graficznej

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………
a) zapotrzebowanie w wodę ……………….....………………………………….
…………………………………………………………………………………….
b) zapotrzebowanie w energię elektryczną ………………………………………
……………………………………………………………………………………..
c) sposób odprowadzenia ścieków ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………...
d) sposób oczyszczania ścieków …………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
e) sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów …………………………. .



……………………………………………………………………….
f) dojazd do działki ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…
g) inne …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..

4. Dane  charakteryzujące  wpływ  inwestycji  na  środowisko  (w  przypadku 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) 

a) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia …………………………………
……………………………………………………………………………………..
b) powierzchnia zajmowanej nieruchomości …………………………………….
……………………………………………………………………………………..
c) powierzchnia projektowanego obiektu ………………………………………..
……………………………………………………………………………………...
d) dotychczasowy sposób wykorzystania istniejących obiektów ………………..
……………………………………………………………………………………...
e) informacje o pokryciu szatą roślinną ………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
f) rodzaj planowanej technologii ………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
g) ewentualne warianty przedsięwzięcia …………………………………………
……………………………………………………………………………………
h) przewidywana ilość wykorzystywanej wody (innych surowców, materiałów, 

paliw, energii) …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
i) rozwiązania chroniące środowisko ……………………………………………
……………………………………………………………………………………..
j) rodzaj i przewidywana ilość wprowadzonych do środowiska substancji  lub 

energii przy zastosowaniu w/w rozwiązań …………………………………….
……………………………………………………………………………………...

Załączniki:
1. Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej w skali 

1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również 1:2000, obejmującej 
teren, którego wniosek dotyczy z określeniem granic objętego wnioskiem – 2 egz.

2. W  przypadku  rozbudowy,  nadbudowy  lub  dobudowy  –  opracowanie  graficzne 
obejmujące część istniejącą i projektowaną

* odpowiednie podkreślić  


